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No evento de abertura 47 Festival de Brasília, foi exibido filme Deus e do Diabo 

na Terra do Sol, com cópia recém-restaurada, na gigantesca tela do Cine Brasília. É a 

projeção digital mais ampla do país e uma das tecnicamente mais perfeitas. As pessoas 

que viram o filme em seu lançamento se emocionaram até mais do que os jovens que o 

estavam assistindo pela primeira vez, podendo perceber detalhes insuspeitados na obra 

de Glauber Rocha. A competição começou bem, com Sem Pena, documentário paulista 

de alto nível, dirigido por Eugênio Puppo, ele que fez filmes sobre Ozualdo Candeias e 

Carlão Reichenbach, dois grandes cineastas de São Paulo. O longa metragem traz olhar 

aprofundado sobre o sistema prisional do país.  

O filme investiga as entranhas desse sistema e procura entender porque a nossa 

população carcerária é a maior do mundo e porque o Brasil é o país que mais encarcera, 

no sentido em que é o que mais rapidamente manda suspeitos e criminosos para a 

cadeia. O filme é patrocinado por uma ONG fundada por advogados que militam pela 

proteção ao direito de defesa e, portanto, tem como alvo principal os promotores 

públicos e os juízes. Como escrevi antes da premiação em que foi premiado pelo júri 

popular, porém, é o que apresenta mais condições de atrair a atenção do público em 

geral. Principalmente pela gravidade das denúncias que apresenta e pelo cuidado da 

produção que inclui uma trilha sonora baseada em oposições de John Cage e uma 

fotografia inspirada o livro “O processo” de Franz Kafka.  

Como marca estética da obra, se sobressai uma curiosa opção de Eugênio Puppo 

que é a de não mostrar o rosto e nem o nome dos depoentes. Ouve-se a voz deles, mas 

não há qualquer identificação dos entrevistados, procedimento que, aliás, seria 

impensável numa reportagem de TV. As imagens ficam reservadas para figuras mais 

significativas, como um bando de trombadinhas assediando uma Ferrari estacionada à 

frente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e da chuva caindo como 

lágrimas na estátua da Justiça que mora na Praça dos Três Poderes em Brasília.  

Brasil S/A de Marcelo Pedrosa foi o mais instigante dos títulos exibidos na 

mostra competitiva do Festival. Trata-se de uma obra perfeitamente adequada ao 

espírito do evento, que coloca em primeiro plano exatamente o tipo de cinema que o 



mercado costuma relegar para baixo do tapete que, aliás, neste evento não é vermelho, 

mas verde e amarelo. Para começar o filme é mudo. Não no sentido de outras tentativas 

anteriores como o francês O Artista, que usava letreiros para registrar os diálogos. De 

fato, não há qualquer palavra neste filme de 72 minutos de duração, a não ser no título, 

na fuselagem das máquinas escavadeiras que ganham especial destaque no roteiro e, por 

ausência, na expressão “Ordem e Progresso”. 

Feito de episódios, no filme predomina a paródia, uma farsa que questiona a 

mentalidade triunfalista por trás dos falsos documentários tão usados para promover as 

realizações da indústria e dos governos. Exemplos clássicos são as peças promocionais 

de Jean Manzon e da propaganda política. Concebida pelo ousado cineasta 

pernambucano Marcelo Pedrosa, autor de curtas memoráveis como Câmara escura, a 

obra não tem diálogos e não pretende contar uma história, mas diz muito sobre o Brasil, 

por meio de personagens alegóricos, em imagens carregadas de significado crítico. Mais 

ou menos na linha do que fazia o soviético Dziga Vertov ou mesmo o francês Jacques 

Tati. Como vemos é um cinema inteiramente cerebral, distante de qualquer 

envolvimento dramático ou emocional. Com o seu tom majestoso, quase militar, a 

marcha eslava de Tchaicovski serviu de ponto de partida para Mateus Alves compor a 

excelente trilha que comenta ironicamente a construção das imagens. Uma obra 

riquíssima, portanto, mas produzida com o baixíssimo orçamento de 500 mil reais. É 

esse tipo de mágica cultural que faz a identidade deste evento.  

Já o filme Pingo d’Água provocou discussões tremendas, por diversos motivos. 

É um filme em branco e preto, ou seja, sem cor... E sem roteiro, por conta de uma 

estratégia voluntária e assumida pelo próprio diretor: o alagoano Taciano Valerio. Até aí 

tudo bem. O choque mais agudo, no entanto, foi causado pela atuação do crítico Jean 

Claude Bernardet com a sua entrega plena e total ao papel. Num esforço de 

contorcionismo, por exemplo, ele entra numa mala e, em outra passagem, desempenha 

um número solo de dança, vestido basicamente de uma meia calça.  

No debate sobre Pingo d’Água, Jean Claude se declarou “espantado, 

aterrorizado e maravilhado”, ao constatar que Taciano Valerio tinha conseguido, 

intencionalmente, elaborar um filme de longa metragem sem qualquer significado. Ou 

seja, sem mensagem nem ideologia. Por isso, a obra se mostra tecnicamente correta, em 

busca de uma comunicação meramente sensorial. As cenas do filme são de fato todas 



improvisadas, mas isso não as libera de sentido, mesmo que este só se manifeste para os 

atores, seus parentes e amigos.  

Brasília 2014, portanto, vem cumprindo a sua proposta de trazer visibilidade a 

um cinema de pesquisa e invenção, que provavelmente jamais seria exposto pelo 

mercado exibidor. De modo como sempre preciso, Jean Claude Bernardet analisou o 

evento nos seguintes termos: “O FB tinha se tornado uma festa entre amigos, mas neste 

ano, ele mostra uma nova cara: os filmes selecionados desagradaram aos produtores 

mais comerciais”. Ele tem razão, só que na realidade, é esse o espírito original dessa 

competição tal como foi concebida há 47 anos. 

A polêmica mais candente da competição colocou em polos opostos dois filmes 

produzidos no Distrito Federal que foram lançados e exibidos no mesmo dia. Fora da 

Mostra Competitiva, Andre Luis de Olivera, um veterano cineasta da Bahia, mas há 

muitos anos residente em Brasília, apresentou Ziriguidum Bahia, sobre Renato Matos – 

um músico e artista plástico igualmente baiano, e também naturalizado brasiliense. Por 

coincidência, há 20 anos Andre Luis vencera o Festival com Louco por Cinema, na 

última vez em que um filme de Brasília foi premiado como melhor filme do evento.  

O documentário é sensacional, cheio de música e histórias cativantes sobre esse 

artista que foi parceiro de Cassia Eller e marcou a capital federal com o seu múltiplo 

talento. O diretor Andre Luis, por sua vez, tinha deixado a sua impressão digital em 

obras como A Lenda do Ubirajara, além do suigeneris Sagrado Segredo, que o crítico 

Luis Carlos Merten considerou o melhor filme nacional do ano passado. 

Participando da competição naquele mesmo dia, em Branco Sai, Preto fica, 

Adirlei Queirós trabalha com o conflito entre Brasília e as cidades satélite, como a 

Ceilândia onde ele vive e coordena o coletivo de moradores que produziram o filme. 

Este é ambientado numa Brasília do futuro em que os moradores da periferia precisam 

de passaporte para entrar no plano piloto. O filme recebeu os troféus de melhor filme, 

ator e direção de arte. Algumas de suas posições consideradas sectárias, porém, 

provocaram indignação entre artistas e intelectuais, como a nossa colega Maria do 

Rosário que se formaram na Universidade de Brasília e que colaboraram para a 

diversidade cultural da cidade. Como diz Jean Claude Bernardet, que ensinou cinema na 

UNB, “os filmes sobre a periferia, na realidade são filmes da classe média, porque é o 

olhar dela sobre a periferia. Mas Branco Sai, Preto fica não é um olhar de classe 



média”. No entanto, é sem dúvida um olhar cheio rancor, conduzido por um discurso 

que fala em “vingança” contra quem de fato não merece. 

Neste ano ocorreram várias novidades no Festival, originadas provavelmente 

pela proximidade das eleições. Em primeiro lugar, aconteceu uma mudança da direção 

do evento que passou a incorporar Miguel Ribeiro e Sara Rocha, neta de Glauber. A 

primeira providência foi descentralizar a realização das mostras e seminários para 

quatro das maiores cidades que constituem o DF. Essa medida trouxe como resultado a 

ampliação do público que nas edições anteriores ficava em torno de 20 mil pessoas. 

Neste ano houve um salto para quase 35 mil participantes, ou seja, um aumento de 65% 

com a incorporação das chamadas cidades satélites.  

Ocorre, porém que a curadoria do Festival agiu na contramão desse crescimento. 

Explico: a curadoria é composta por um grupo de especialistas que não se confunde com 

o júri de premiação, porque é nomeado para escolher os filmes inscritos na competição. 

E desta vez a totalidade dos 06 títulos de longa metragem selecionados era de filmes de 

baixíssimo orçamento, voltados para um cinema de pesquisa e invenção. Ou seja, obras 

geralmente de linguagem complexa e dificilmente acessíveis ao grande público das 

periferias brasilienses, tanto pelas temáticas quanto pelo ritmo das narrativas. 

Um desses filmes, por exemplo, era mudo, outro se apresentava como “um 

exercício desprovido de qualquer significado”. E o que talvez apresente algum interesse 

para as plateias mais amplas seja um documentário sobre a problemática carcerária do 

país. Por sinal, o único prêmio que Sem Pena recebeu foi o de melhor filme para o júri 

popular. Os debates, por sua vez foram ótimos e fizeram o deleite dos críticos, 

professores e intelectuais presentes ao Festival. Há 47 anos, porém, Paulo Emílio Salles 

Gomes criou o Festival com a proposta de reunir todas as linhas e tendências do CB, 

para garantir a essência pluralista e democrática do evento.  

É curioso o fato de o premiado como melhor filme não ter recebido o prêmio de 

melhor fotografia, que ficou para o pernambucano Gabriel Mascaro com Ventos de 

Agosto. Mais estranho ainda: os prêmios mais significativos (melhor direção, roteiro, 

montagem, trilha sonora e som) foram entregues ao pernambucano Brasil S/A, de 

Marcelo Pedrosa. Além de ter sido o meu favorito, este foi o filme agraciado com o 

maior número de prêmios – justamente os mais importantes. E, portanto, foi também o 

que o júri mais gostou, mesmo tendo destinado o Candango de melhor filme para 



Branco Sai, Preto Fica. Teria o júri sofrido algum tipo de pressão para se mostrar assim 

incoerente? Ou estaria receando ser apedrejado pela massa da torcida de Ceilândia, 

presente em peso na plateia? Isto é apenas uma pergunta, não uma acusação... 


